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1. Valg af dirigent
Formand Henrik Andersen bød velkommen til de ca. 30 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Ole Jensen som dirigent. Der var ikke andre forslag. Ole modtog
valget.
Ole takkede for valget og fik generalforsamlingens tilslutning til, at mødet var lovligt
indvarslet og beslutningsdygtigt ifølge vedtægterne.
2. Bestyrelsens årsberetning ved formanden.
Herefter fik Henrik ordet for at fremlægge bestyrelsens beretning, der kan læses særskilt på
hjemmesiden. Der var ingen kommentarer til beretningen, som hermed blev enstemmigt
godkendt.

Regnskabet.
Årets regnskab blev fremlagt af Allan Feld. Han kunne overordnet konstatere, at der i årets løb
havde været store udskrivninger, især til vedligehold.
Flere medlemmer havde kommentarer til regnskabet.
Ove Foldbjerg spurgte, om det stadig er ulejligheden værd at arrangere pilotmødet på Strandskolen,
det ringe udbytte taget i betragtning.
Der var bred tilslutning til at fortsætte med arrangementet.
P. K. Bose henstillede til bestyrelsen at arbejde for flere klubarrangementer.
Til debat om risikoen for at bruge af opsparede midler til arrangementer, og dermed komme i en
trængt situation ved evt. fraflytning fra pladsen, erklærede Steen Bluhme: - Skulle vi komme i den
situation, vil vi ganske sikkert kunne hente støtte hos kommunen.
Det blev henstillet til bestyrelsen at undersøge mulighederne for hjælp til græsklipning, subsidiært
fremskaffelse af mere hensigtsmæssigt klippemateriel. Dette blev yderligere diskuteret i forbindelse
med et forslag, fremsat af bestyrelsen. – Herom senere.
Regnskabet blev godkendt. Det kan som helhed kan læses på klubbens hjemmeside.

Budget:
Allan fremlagde næste års budget – der ligeledes er at finde på hjemmesiden.
Der er ikke budgetteret med hensættelser i 2017. Med baggrund i at der nu er opsparet 175.000 Kr.
som hensættelser var der tilslutning til, at der ikke hensættes yderligere.
I forbindelsen med en generel drøftelse af mulighederne for at skaffe flere nye medlemmer, blev
bestyrelsen opfordret til at lave opsøgende arbejde på skoler, for at rekruttere nye, unge
medlemmer.
Forsamlingen sagde god for det fremlagte forslag til budget for det kommende år

Medlemskontingent.
Der var ikke fremsat forslag om ændring af kontingentet.

Forslag.
Bestyrelsen havde foreslået, at generalforsamlingen sagde god for, at bestyrelsen kan operere med
en beløbsramme på 70.000 kr. til indkøb af nyt udstyr til græsklipning. Det skyldtes et ønske om at
kunne handle hurtigt, hvis det rigtige tilbud pludselig dukker op.
På kontoen for fornyelse af græsklipper henstår pt. 35.000 kr.

Forslaget blev vedtaget af forsamlingen med enkelte bemærkninger om, bestyrelsen under alle
omstændigheder vil kunne handle uanset beløbsramme, uden først at skulle have det behandlet på
en evt. ekstraordinær generalforsamling.

Valg til bestyrelsen.
Henryk Zylber og Helge Laursen blev genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater.

Suppleanter.
Poul Andersen og Egon Stenderup nyvalgtes som suppleanter til bestyrelsen i stedet for Søren
Hougaard og Evan Jepsen

Valg af revisor/suppleant.
Som revisor genvalgtes Per E. Holm.
Som revisorsuppleant valgtes Rasmus G. Romlund i stedet for Peter Bejerholm, der er udtrådt af
klubben.

Eventuelt.
Flere emner kom til debat under punktet.
Græsklipning: Ronni redegjorde for sin research af markedet for anvendeligt klipningsmateriel til
banen.
Desuden omtalte han de nylige forbedringer af videoovervågningen på pladsen, der nu er ved at
komme op igen efter at den gamle harddisk blev stjålet under indbrud i containeren.
Hjemmeside: Lars Klitte redegjorde for den seneste tids arbejde med at få klubbens hjemmeside op
at køre igen. Han havde først forsøgt at indhente tilbud på professionel hjælp, men efter at have
modtaget nogle hårrejsende krav, besluttede han at gå den lange og trange vej med at kopiere al
gammel software over til det nye system. Klitte kunne glæde forsamlingen med, at systemet nu er
oppe at køre igen. Hans store indsats belønnes med lidt godt på flasker.
Henrik Jørgensen slog til lyd for, at der gøres en ekstra indsats for at hjælpe nye medlemmer med at
komme ind i regler, skrevne som uskrevne, for adfærd på banen.
Nye medlemmer får nu tilsendt en mail med generelle regler, oplyste Allan Feld.
Dirigent Ole Jensen takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

I forlængelse af generalforsamlingen viste Lars Brejnebjerg sit forslag til nyt klublogo. Der var
delte meninger om hans forslag, idet flere mente, at det ikke tilstrækkelig tydeligt signalerede noget
med modelflyvning.
Lars’ forslag kom efter at klubben ved sidste generalforsamling udskrev en intern konkurrence om
nyt logo. Da forslaget var det eneste fremsendte, var Lars suveræn vinder af de udsatte flaskepræmier.
Der arbejdes videre med nyt logo og der blev efterlyst flere forslag fra medlemmerne.

